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टेकडीच्या माथ्यावर एका झाडाच्या खाली एक मोठा लाांडगा
एकटाच रहायचा. तो नेहमी एकटाच असायचा. 
मग एके ददवशी लाांबून एक छोटासा लाांडगा येताना त्याला
ददसला. 
छोटा लाांडगा इतक्या लाांबून येत होता की आधी तर त्याला
एक दठपकाच चालत येतोय असां वाटलां.



छोट्या लाांडग्याला येताना बघून मोठ्या लाांडग्याला जरा
काळजीच वाटली. हा आपल्यापेक्षा मोठा असला तर?

पण छोटा लाांडगा टेकडी चढून त्याच्या जवळ येऊ लागला
तसां मोठ्या लाांडग्याला कळलां की हा तर खपू चचांगुला आहे. 

त्याला एकदम हायसां वाटलां. 

त्याने छोट्या लाांडग्याला आपल्या झाडाच्या जवळ येऊ
ददलां.



छोटा लाांडगा ददवसभर टेकडीवरच्या त्या
झाडाखाली बसून रादहला.
आता झाडाखाली दोन लाांडगे होते.
छोटा लाांडगा आर्ण मोठा लाांडगा. 

ते एकमेकाांशी एक शब्दही बोलत नव्हते, पण
उत्सुकतेने, एकमेकाांना हळूच न्याहाळत होते. 
मात्र त्याांच्या बघण्यात शांका कुशांका, स्वार्ि काही
नव्हतां.  
.



रात्र झाली.मोठ्या लाांडग्याला वाटलां की छोटा लाांडगा जरा जास्तच वेळ इर्े
र्ाांबलाय. शवेटी त ेत्याचां झाड होतां. तो रोज रात्री एकटाच ततर्े झोपायचा. 

मोठा लाांडगा झाडाखाली झोपला तवे्हा ततर्े बाजूला छोटा लाांडगाही झोपला.

रात्री मोठ्या लाांडग्याने बतघतलां की छोटा लाांडगा र्ांडीने कुडकुडतोय. त्याने
आपल्या पानाांच्या गोधडीचां टोक छोट्या लाांडग्याकडे सरकवलां. इवल्याशा
लाांडग्यासाठी इतकी गोधडी बास झाली असा ववचार त्याने केला.



सकाळ झाली. छोटा लाांडगा अजून ततरे्च होता.

रोजच्याप्रमाणे मोठा लाांडगा व्यायाम करायला
झाडावर चढला. 

त्याच्या मागे मागे छोटा लाांडगाही झाडावर
चढला.



मोठ्या लाांडग्याने छोट्या लाांडग्याकडे पादहलां. अचानक त्याला
वाटलां हा आपल्यापेक्षा भराभर झाडावर चढतोय की काय. त्याला
जरा काळजीच वाटली. पण छोट्या लाांडग्याला चढायला पुन्हा पुन्हा
प्रयत्न करावा लागत होता. एकदा तर तो झाडावरून खाली
आपटला, ‘आई गां’ म्हणाला आर्ण पुन्हा चढायला लागला. 

“हा छोटा लाांडगा भलताच धीट ददसतोय” मोठा लाांडगा मनातल्या
मनात म्हणाला. त्याने छोट्या लाांडग्याला आपल्याबरोबर वरपयतं
येऊ ददलां.



खाली उतरताना मोठ्या लाांडग्याने न्याहारीसाठी
फळां तोडली. आज त्याने रोजच्यापेक्षा र्ोडी
जास्तच फळां तोडली होती. छोटा लाांडगाही त्याच्या
मागोमाग खाली उतरला. त्याने काही स्वतासाठी
फळां तोडली नव्हती.

जेव्हा मोठा लाांडगा फळां खायला बसला तेव्हा त्याने
फळाांची एक बशी छोट्या लाांडग्याकडे सरकवली. 
छोट्या लाांडग्याने ती फळां खाल्ली.



खाऊनझाल्यावर मोठा लाांडगा नेहमीप्रमाणे फफरायला तनघाला. टेकडीवरून
खाली उतरल्यावर त्याने मागे वळून बतघतलां. छोटा लाांडगा अजूनही
झाडाखालीच होता. मोठ्या लाांडग्याला हसू फुटलां. लाांबनू तो छोटा लाांडगा
चचमकुला ददसत होता. मोठा लाांडगा टेकडीच्या पायथ्याशी असलेल्या
गव्हाच्या शतेावरून पढेु तनघाला. 

त्याने पनु्हा एकदा मागे वळून बतघतलां. छोटा लाांडगा अजूनही झाडाखालीच
होता. मोठा लाांडगा पनु्हा हसला. छोटा लाांडगाआणखी चचांगलुा ददसत होता. 
मोठा लाांडगा जांगलापयतं पोचलाआर्ण त्याने पनु्हा एकदा मागे वळून बतघतलां. 
छोटा लाांडगा अजूनही झाडाखालीच होता, पणआता तो इतका छोटा होता की
अगदी तनरखून बतघतल्यावरच मोठ्या लाांडग्याला तो ददसत होता.

आधीप्रमाणेच हसत मोठा लाांडगा चालत रादहलाआर्ण त्याने जांगलात प्रवेश
केला.



सांध्याकाळी मोठा लाांडगा जेव्हा जांगलातून बाहेर आला
तेव्हा त्याला झाडाखाली काहीच ददसत नव्हतां. “खपू लाांब
असल्यामुळे कदाचचत मला नीट ददसत नाहीये,” तो
स्वताशी हसत म्हणाला.

गव्हाचे शते पार करून तो टेकडीच्या पायथ्याला पोचला. 
अजूनही त्याला झाडाखाली काहीच ददसत नव्हतां. “कमाल
आहे! छोटा लाांडगा इतकाही काही लहान नाही,” तो
स्वताशी म्हणाला.



आयुष्यात पदहल्याांदाच त्याला अस्वस्र् वाटत होतां. 
नेहमीपेक्षा जरा जास्त घाईने टेकडी चढून तो झाडाजवळ
आला. 
झाडाखाली मोठां , छोटां असां कोणीही नव्हतां. खरां तर हे
नेहमीसारखांच होतां. पणआजमोठा लाांडगा उदास झाला.



त्या सांध्याकाळी आयुष्यात पदहल्याांदाच
मोठ्या लाांडग्याने काही खाल्लां नाही. 
पदहल्याांदाच त्याला नीट झोपही लागली
नाही. तो वाट बघत रादहला.

पदहल्याांदाच त्याने मान्य केलां की या
इवल्याशा, छोट्याशा लाांडग्याने त्याच्या
मनात छोटीशी जागा तनमािण केली आहे. 

छोटी नाही, खपू मोठी.



रोजच्याप्रमाणे सकाळी मोठा लाांडगा आपल्या झाडावर
चढला. कोणताही व्यायाम करण्याऐवजी तो खपू
लाांबपयतं छोटा लाांडगा ददसतोय का हेच बघत रादहला. 
पण त्याला काहीच ददसलां नाही.

“मी त्याची वाट पाहत राहीन.” तो स्वताशी म्हणाला.



वाट बघता बघता त्याच्या मनात अनेक ववचारआले. जर छोटा लाांडगा परत
आला तर तो आपल्या पानाांच्या गोधडीतला मोठा भाग त्याला देईल. आधीपेक्षा
फकतीतरी मोठा. तो त्याला अगदी मागेल तवेढां, भरपेट खायला देईल. तो छोट्या
लाांडग्याला झाडावरआपल्याही वर चढू देईलआर्ण तो करतो ते सगळे व्यायाम
लशकवेल असां त्याने ठरवनू टाकलां. तो छोट्या लाांडग्याला पनु्हा कधीच परत जाऊ
देणार नाही. तो त्याच्याववषयी सतत काहीतरी ववचार करत रादहला. आर्णसतत
त्याची वाटही बघत रादहला. 



आर्ण तेवढ्यात त्याला एक छोटासा दठपका ददसला. अगदी मनापासून
वाट बघणाऱ्यालाच ददसू शकेल इतका तो दठपका छोटा होता. खपू लाांबून
तो दठपका त्याच्या ददशनेे येत होता.
आयुष्यात पदहल्याांदा मोठ्या लाांडग्याला इतका आनांद झाला होता.
तो दठपका त्यालाआता जरा मोठा ददसायला लागला होता. “तो दठपका
म्हणजे छोटा लाांडगाच असेल का? तो माझ्यापेक्षा खपू मोठा असला तरी
काय बबघडतांय?” मोठा लाांडगा स्वताशीच म्हणाला.



पण तो मोठा नव्हता. 
अजूनही तो छोटाच होता. 
तो नक्की छोटा लाांडगाच होता.

छोटा लाांडगा टेकडी चढून वरआलाआर्ण
झाडापाशी येऊन बसला.

“कुठे होतास तू? मोठ्या लाांडग्याने ववचारलां. 
“ततकडे खाली” छोट्या लाांडग्याने खणेुनेच
साांचगतले. 
“तुझ्यालशवाय मला खपू एकटां वाटत होतां,” 
उसासा टाकून अगदी हलक्या आवाजात मोठा
लाांडगा म्हणाला.



त्याच्या ददशनेे एक पाऊल टाकत छोटा लाांडगा
म्हणाला, “तुझ्यालशवाय मलाही खपू एकटां
वाटत होतां.”
छोट्या लाांडग्याने अलगदआपलां डोकां मोठ्या
लाांडग्याच्या खाांद्यावर टेकवलां. मोठ्या
लाांडग्याला खपू छान वाटलां. 

आता कायम एकत्रच राहायचां असां त्याांनी
ठरवून टाकलां. 

समाप्त


